PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

3r CICLE 1r TRIMESTRE: BUNYOLS
Unitat Didàctica: Els Bunyols
1.- Introducció
Antigament era una festa grossa, d’aquelles de menjar prou... ES
celebrava per TOTS SANTS. A Eivissa ciutat es celebrava un mercat lliure
que feien els pagesos al llarg del carrer Sa Font. Allí portaven a vendre les
fruites tradicionals per aquests dies amb els seus coves, cistellons, sacs,
senaions plens de pinyons, nous, aglans, cacauets, ametlles, magranes,
caquis, codonys i castanyes (aquestes s’havien de fer venir de fora).
També s’ha de parlar d’altres goles que solien aparèixer en tal ocasió
que eren tan tradicionals com ses fruites anomenades: els bunyols, els
panellets i els rosaris pels nens (enfilats que es feien a les pastisseries de
panellets, fruites confitades, bombons de xocolata i una bona patena de
codonyat o carabassat).
A la tarda colles de joves i al·lotes, amb la senaia ansa per ansa, fent
brular es corn anaven de porta en porta demanant:
- Què hi ha res per ses ànimes?
Alguna casa els donaven una embosta de pinyons, una magrana, un
grapt d’aglans, un pessic de castanyes... O, si no els volien donar res,
responien:
- Ni manco pels cossos!
El que provocava la sabuda i esperada resposta:
- Mal vos caigui el cul a trossos!
Amb la també sabuda resposta:
- I tu el repleguis a mossos!
A la nit es feien les vetllades amb tota la parentel·la i veïnats
arremolinats a la taula, el més ben carregada millor d’aquelles fruites i
goles, amb la mà un trencapinyons, una maceta o una pedreta per anar
trencant i no tenir les barres aturades. Mentre les majores contaven
històries de por, de bruixes, de berruguets, de femeliars.. Tot això fins
mitjanit que s’acabava la festa i la vetlla. S’encenien les llànties per fer
llum a les ànimes. Es deixaven totes les escloves, les pells damunt la taula i
per terra. No es podia tocar res fins l’endemà perquè duria mala sort a la
casa.
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2.- Tema: Elaboració dels bunyols.
3.- A qui va dirigit?
Als alumnes de tercer cicle de Primària.
4.- Temporalització: Darrera setmana d’octubre. Tres sessions: Una sessió
per explicar la tradició i les activitats corresponents, una per escriure la
recepta i altres activitats i l’última per participar en l’elaboració dels
bunyols.
5.- Objectius:
- Conèixer la tradició de Tots Sants.
- Conèixer els ingredients per fer els bunyols.
- Conèixer les eines per fer els bunyols.
- Aprendre les passes d’elaboració dels bunyols.
6.- Continguts:
- Llegenda de Tots Sants
- Recepta dels bunyols.
- Eines per fer-los: llibrell, paella, bunyolera, canya, cullera, ratlladora
de llimó.
7.- Metodologia.
Els alumnes duran a terme una metodologia activa, manipulativa i
participativa.
8.- Activitats
a) Contar o llegir la llegenda.
b) Treballar la llegenda (fitxes adaptades als diferents cicles).
c) Escriure o dibuixar el procés d’elaboració dels bunyols.
d) Participar en l’elaboració dels bunyols.
9.- Recursos materials.
- Llegenda.
- Recepta.
- Fitxes.
- Ingredients per fer bunyols.
- Eines per fer bunyols.
10.- Avaluació: propostes de millora, canvis...
Es valorarà l’actitud i l’interès de l’alumne en les diferents activitats
per conèixer les tradicions i l’elaboració dels bunyols.
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RECEPTA DELS BUNYOLS
INGREDIENTS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un quilo de farina.
3 ous
mitja lliure de sucre ( 150 grams )
mig got d’oli
ratlladura d’un llimó
una cullerada de batafaluga
aigua tèbia.
llevat de cervesa
mitja copeta d’anís.

PROCÉS D’ELABORACIÓ:
Es posa la farina dins un recipient i s’hi va afegint els altres
ingredients: ratlladura de llimó, batafaluga, el sucre, els ous
batuts, el llevat desfet amb aigua tèbia i l’oli.
Es pasta tot i s’hi afegeix aigua tèbia fins aconseguir una
pasta clara que s’escorri de les mans.
Es deixa fermentar fins que comencin a sortir bolletes
d’aires damunt la pasta.
Mentrestant, s’ha posat una paella d’oli al foc i s’han
preparat les bunyoleres.
Es posa una cullerada de pasta dins la bunyolera i es va
fregint dins l’oli ben calent fins que estigui dauradet.
Després es passen per dins el sucre i es mengen.
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FITXA Nº 1
PER TREBALLAR LA LLEGENDA
1.- Quines fruites es mengen per TOTS SANTS? ......................................
...................................................................................................................................
2.- Què feien les famílies per celebrar la nit de Tots Sants?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3.- Quins pastissos es menjaven en aquesta època de l’any?
...................................................................................................................................
4.- Què es solia regalar als nins més petits?
...................................................................................................................................
5.- Busca 7 noms de fruites que surten a la llegenda.
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6.- Fes correspondre la primera columna amb la segona.
Cistelló
Embosta
Grapat
Codonyat
Brular

-so que surt d’un corn
-recipient fet amb tiges de murta i canya
-pastís fet amb codony
-el que hi cap dins les dues mans juntes
-quantitat d’alguna cosa que podem posar
dins la mà
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FITXA Nº 2
ELS BUNYOLS
1.- Escriu el nom davall dels ingredients que feries servir per fer
bunyols.

___________

____________

__________

__________

__________

__________

___________

__________

2.- Classifica els ingredients segons l’origen.
Origen vegetal

Origen animal

Origen mineral

3.- Característiques sensorial dels bunyols. Fes una creu:
- Forma rodona
- Interior groc
- Amb sucre al damunt
- aroma de llet
- aroma de batafaluga
- aroma d’oli frit
- Sabor dolç
- Interior elàstic
- Sabor àcid

PROGRAMACIÓ DE CULTURA POPULAR. GASTRONOMIA

3r CICLE 2n TRIMESTRE: FLAÓ
Unitat Didàctica: El Flaó
1.- Introducció
La història d’Eivissa ha estat influenciada per la presència de
nombroses cultures, que ha forjat a l’illa d’un patrimoni divers i variat. Es
conegut que des dels pobles púnics, els àrabs, ... ja es construïen aljubs i
pous d’aigua i conseqüentment l’agricultura de cereals ( blat, oli, civada ) i
la ramaderia ( cabres i ovelles ), i porcina s’hi desenvoluparen
considerablement.
D’entre els fruiters es destaquen els cítrics (tarongers i llimoners).
Els habitants de l’illa s’alimentaven pràcticament dels productes
que obtenien. Els flaons són pastissos fets de farina farcida de formatge. El
terme flaó etimològicament ve del germànic fladone (pastís) que han donat
les formes flaon i flam.
No se sap exactament des de quan s’elaboren els flaons, però en el
Llibre de Blanquerna (1283), de Ramon Llull, apareixien diferents
referències que donen constància que ja existien en aquella època llunyana
“li domà un flaó que menjàs en l’escola si i venia sabor a menar”.
El flaó és un pastís per antonomàsia amb el qual s’associa l’illa
d’Eivissa. És de forma circular amb les voreres arrugades i, malgrat hi hagi
variacions, normalment té 1 o dos pams d’alçada.
És un dolç popular que antigament es preparava per Pasqua i que
aprofitava els ous i el formatge fresc en una època que aquests productes
abunden, ja que s’han desmanat els anyells o cabrits i encara hi ha molta
d’herba. Per tant, les cabres i ovelles fan molta llet.
És un producte molt recomanable perquè té les propietats
nutricionals que deriven dels excel·lents ingredients que conté. Així, el flaó
conté lípids, que provenen del formatge i dels ous; proteïnes de bona
qualitat, que provenen dels cereals, del formatge i dels ous, i glúcids, que
inclouen el midó procedent de la farina més el sucre afegit.
Actualment hi ha petites indústries que en fan i en venen tot l’any.
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2.- Tema: Elaboració del flaó.
3.- A qui va dirigit?
Als alumnes de tercer cicle de Primària.
4.- Temporalització: Setmana abans de Pasqua. Dues sessions: una per
explicar la introducció i escriure la recepta; i l’altre, per fer el tast i les
activitats corresponents.
5.- Objectius:
- Conèixer la tradició de fer flaons a Eivissa.
- Conèixer els ingredients de fer els flaons i la seva procedència.
- Conèixer el procés per fer els flaons.
6.- Continguts:
- Introducció històrica.
- Recepta dels flaons.
- Passes per l’elaboració dels flaons.
7.- Metodologia.
Els alumnes duran a terme una metodologia activa, manipulativa i
participativa.
8.- Activitats
a) Contar o llegir la introducció històrica.
b) Escriure la recepta i les passes per l’elaboració del flaó.
c) Participar en el tast.
d) Completar les fitxes.
9.- Recursos materials.
- Introducció històrica.
- Recepta.
- Fitxes.
- Flaons.
10.- Avaluació: propostes de millora, canvis...
Es valorarà l’actitud i l’interès de l’alumne en les diferents activitats.
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RECEPTA DEL FLAÓ
INGREDIENTS:
• 200 grams de farina
• Aigua
• Saïm
• Una copeta d’anís
• Batafaluga
• Quatre ous
• 400 grams de formatge fresc
• 400 grams de sucre
• Herba sana
• Sucre mòlt

PROCÉS D’ELABORACIÓ:
Per fer un flaó hem de fer dues pastes diferents, una més
dura que és la que recobreix el recipient i la pasta de formatge
més molla.
Per fer el fons, pastau la farina i uns granets de batafaluga
amb aigua i saïm a parts iguals i una copeta d’anís, ha de quedar
una pasta prou dura que es pugui estendre en una llauna.
A part: mesclau els ous, el formatge esmicolat, el sucre i
unes fulles d’herba sana. L’abocau per dalt de la pasta anterior i
la introduïu al forn no molt calent fins que està cuit. En estar
fred, el cobriu amb una capa de sucre mòlt i ja es pot menjar.
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FITXA I
1.-Escriu en quines dates es consumeixen en més quantitat els següents
menjars: Pasqua, Sant Joan, Tots Sants, Nadal i Carnaval.
• Bunyols ........................................................................................
• Flaó ..............................................................................................
• Macarrons de Sant Joan ...............................................................
• Truita d’espàrrecs .........................................................................
• Panellets ........................................................................................
• Salsa de Nadal ................................................................................
2.- Subratlla quins dels elements següents són ingredients del flaó:
farina
mantega
ametlla
greix
oli d’oliva
aigua
sucre

ous
herba sana
anís
formatge
llevat
pinyons
llet

3.- Assenyala amb una X els dolços més característics a Eivissa:
....... Flaó
....... Orelletes
....... Magdalenes
d’ametlla

....... EnsaÏmada
....... Carquinyolis
....... Panellets
....... Bunyols

...... Gató
...... Rubiols
...... Greixonera
...... Tortell

4.- Amb quin sentit podem percebre cada característica:
-

Forma circular ................................
Aroma d’anís i d’herba sana ...........................
Interior bla ..................................
Sabor de formatge dolç ................................
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FITXA II
PROVA DE TAST DEL FLAÓ
Característiques o propietats sensorials
Enrotlla en espiral
Voreres llises
Voreres de color
Voreres trencadisses
Cobertura superior de color groc fosc
Cobertura superior llisa
Cobertura superior ensucrada
Cara inferior blana i humida
Pasta interior de color groc
Aroma de llet
Aroma d’herba sana
Aroma de llimó
Aroma anisada
Aroma de greix o saïm
Aroma bescuitada
Pasta interior granulosa
Pasta interior humida
Pasta interior elàstica
Pasta interior friable
Sabor àcid
Sabor dolç
Sabor amarg
Sabor picant
Gust d’herba sana
Gust de greix o saïm
Gust de derivat lacti
Gust de fruita seca
Gust d’anís
Sabor persistent

Vertader

Fals
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3r CICLE 3r TRIMESTRE: COCA AMB PEBRERA
Unitat Didàctica: Coca amb pebrera.
1.- Introducció
El blat és un cereal que des de molt abans del cristianisme (egipcis,
romans, grecs) ja es cultivaven i sempre ha tingut gran importància en la
història i cultura mediterrània. A Eivissa i Formentera (Formentera ve de la
paraula llatina Frumenteria, que vol dir productora de blat) els pagesos
dedicaven rotatòriament una quarta part de les seves terres al cultiu de blat,
que femaven i llauraven cuidadosament vàries vegades durant tot l’any
anterior a la sembra. Molts de plats tenen com a base la farina de blat. El pa
ha arribat a convertir-se en sinònim d’aliment. A cada casa es solia fer una
vegada per setmana i s’aprofitava l’ocasió per fer coques “amb alguna
cosa” per donar-li més sabor. A cada època de l’any s’aprofitaven els
productes que tenien en aquell moment: a l’estiu, verdures i fruites
(tomates, pebreres, albercocs...); a l’hivern, sobrassada, botifarra, bledes...
Les pebreres són conegudes a partir del segle XVI quan es va
descobrir Amèrica. A Eivissa es cultiven a l’estiu i és un producte d’hort.
És un producte que s’utilitza en molts de plats. També s’assequen al sol i es
molen per fer la sobrassada o altres salses, sofrits...

2.- Tema: Coca amb pebrera.
3.- A qui va dirigit?
Als alumnes de tercer cicle de Primària.
4.- Temporalització: Primera setmana de juny. Dues sessions: una per
explicar la introducció, escriure la recepta i l’altre, per fer la prova de tast i
les activitats.
5.- Objectius:
- Conèixer la importància del blat i les verdures a la cuina
mediterrània.
- Conèixer els ingredients de la coca amb pebrera.
- Aprendre les passes de l’elaboració de la coca.
6.- Continguts:
- Introducció.
- Recepta de la coca amb pebrera.
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7.- Metodologia.
Els alumnes duran a terme una metodologia activa i participativa.
8.- Activitats
a) Llegir la introducció.
b) Prova de tast.
c) Elaboració de fitxes.
9.- Recursos materials.
- Introducció.
- Recepta.
- Fitxes.
- Coca amb pebrera.
10.- Avaluació: propostes de millora, canvis...
Es valorarà l’actitud i l’interès per conèixer els productes de la nostra
terra i per participar en les activitats propostes.
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RECEPTA DE LA COCA AMB PEBRERES

INGREDIENTS:
• Mig quilo de farina
• Una tasseta d’oli
• Aigua tèbia
• Un pessic de sal
• 6 pebreres
• olives negres
• alls
• julivert
PROCÉS D’ELABORACIÓ:
Es prepara la pasta amb la farina, l’oli, l’aigua i una miqueta
de sal. No ha d’estar molt dura.
S’estén en una llauna.
Hi col·loquem les pebreres, prèviament torrades, espellades i
tallades a tires.
Per damunt hi podem posar olives negres, una picada d’alls i
julivert.
Ho trempam tot amb oli d’oliva abundant.
Es posa al forn fins que la pasta estigui ben cuita.
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FITXA Nº 1
1.- Anomena cinc productes
característics de les Pitiüses.

alimentaris

d’origen

vegetal

2.- Anomena alguns dels productes que es cultiven a les illes.
Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

3.- Anomena els ingredients més habituals que pot dur la coca
amb pebrera.

4.- Escriu algunes característiques de la coca amb pebrera: la
forma, el sabor, el color...

5.- A quina època de l’any es menja la coca amb pebrera?
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FITXA Nº 2
PROVA DE TAST DE LA COCA AMB PEBRERA

Característiques olfactives
Mica
Fa
Té
Té
Fa

olor
olor
olor
olor

Poc

Molt

de carn
de mantega
d’espècies
d’all torrat

Característiques visuals
Trossos més grans
damunt la coca
Trossos petits
Quantitat
d’ingredients
Forma

Color vermell Color negre

Color verd

Color negre
Molts

Color blanc
Pocs

Color ataronjat
Uns quants

Rodona

Quadrada

Rectangular

Mitjana
No
Poca
Poca

Elevada
Un poc
Molta
Molta

Característiques de textura
Untuositat
Elasticitat
Adhesivitat
Duresa

Baixa
Sí
Mica
Mica

Sabors i sensacions
Poc
Salat
Dolç
Àcid
Amarg
Picant

Molt

Mica

